
Skal vi respektere hinandens religion?

af  Villy Klit-Johansen
Vanskelighederne med at integrere et stærkt stigende antal immigranter fra det muslimske
Mellemøsten  har  vist  sig  at  være  større,  end  de  fleste  havde  forestillet  sig.  Især  på
venstrefløjen og i de gamle politiske partier, dem, der kaldes regeringsparate, har man haft
mere end svært ved at erkende, hvordan det står til, og forstå hvorfor. Problemerne kommer
hele tiden bag på dem.

De økonomiske konsekvenser af  indvandringen er grundigt undersøgt og beskrevet. Det er
en kendsgerning, at den ikke-vestlige indvandring koster samfundet penge. Mange penge.

De religiøse og kulturelle aspekter er til gengæld stærkt underbelyst. Der mangler ganske
enkelt forståelse for deres betydning. Uvidenheden om religiøse spørgsmål er meget stor i
dagens  Danmark,  hvilket  er  til  stor  skade  for  muligheden  for  at  træffe  kloge  politiske
beslutninger. Hvorfor? Fordi religion og kultur har langt større betydning for samfundet,
end de fleste erkender.

Lad det være sagt med det samme: Man må undre sig over, at det stadig er den rådende
opfattelse  på  Christiansborg,  at  det  lader  sig  gøre  at  integrere  flere  hundrede  tusinde
muslimer i Danmark. Jeg vil tillade mig at minde om, at vi bor i et land, der gennem et tæt
samliv med kristendommen, de seneste fem hundrede år evangelisk-luthersk kristendom,
har udviklet sig til det, det er i dag: Et demokratisk samfund med åndelig frihed.

Indvandrere fra det muslimske Mellemøsten kommer fra samfund, der er formet af  ganske
andre åndelige kræfter. Dette mangler vi opmærksomhed på. En typisk holdning er, at vi
blot skal lære at respektere hinandens religion, så skal det nok gå. Det er klart, at det er
islam og kristendom, man tænker på, for vi hører bogstavelig talt aldrig om problemer med
indvandrere med buddhistisk, hinduistisk eller anden østlig religion.

Det lyder indlysende rigtigt, at kristne og muslimer skal respektere hinandens religion. Men
når det kommer til den praktiske virkelighed, er den velmente tanke ikke uproblematisk. Jeg
skal nedenfor gøre rede for, hvori problemet består.

H V A D  E R  D E T ,  D E R  S K A L  R E S P E K T E R E S ?

Men først: Hvis man i stedet for siger, at kristne skal respektere muslimerne som muslimer,
og  muslimerne  skal  respektere  de  kristne  som  kristne,  er  der  mere  virkelighed  i  det.
Selvfølgelig skal vi respektere hinanden som mennesker, og netop som de mennesker, vi er,
helt konkret. Den regel er der heldigvis også mange, der lever efter.

Det stemmer oven i købet godt med et bibelsk syn på mennesket. I bibelsk kontekst hersker
der ikke tvivl om, at alle mennesker, ethvert menneske uden undtagelse, er skabt af  Gud,



Jesu Kristi  Fader,  og som sådan har krav på vores agtelse (respekt) uanset religion.  Og
naturligvis  uanset  hudfarve,  køn,  seksuel  orientering  osv.  Diskrimination  står  i  grel
modsætning til skabelsestroens menneskesyn. Og det kristne bud om at elske sin næste som
sig selv omfatter naturligvis også den næste, der er muslim.

Det skal også siges, at der er mange mennesker, der kender muslimer personligt og har et
godt forhold til dem. Det kan være naboer eller arbejdskolleger, som de møder regelmæssigt
og har et godt forhold til, eller det kan være flygtninge, som de har besluttet at møde for at
hjælpe dem, fx med at lære det danske sprog. Det er godt. Det er meget godt. Men det er
ikke det, jeg vil skrive om her.

F O R S K E L L E  M E L L E M  K R I S T E N D O M  O G  I S L A M

Jeg vil bringe nogle overvejelser på baggrund af, hvad der står i islams normative skrifter og
på baggrund af  manifeste fænomener, der er inspireret af  islams normative skrifter. Jeg har
valgt ikke at bringe dokumentation,  for læseren kan let  finde den selv.  Med fænomener
sigter jeg til destruktive holdninger og ødelæggende handlinger, som er velkendte af  alle, der
ser nyheder på tv og læser deres avis. Disse velkendte fænomener viser det problematiske i
udsagnet, at vejen frem for forholdet mellem muslimer og kristne er, at vi blot skal lære at
respektere  hinandens  religion.  De  destruktive  holdninger  og  ødelæggende  handlinger
begrundes jo netop religiøst.

Der er en asymmetri mellem islam og kristendom, som gør, at det ikke er gangbart med
gensidig respekt for religionen. Der er noget i henholdsvis islam og kristendommen, der
gør, at de fleste af  de ord, vi bruger, har en helt forskellig betydning i de to sammenhænge.
Det gælder også ordet respekt.

Sagen er, at vi som kristne ikke har nogen religion, som vi kan eller bør kræve respekteret.
Vi er overbevist om, at sandheden, endda Sandheden med stort S, er ét og det samme som
Guds kærlighed. Det er noget helt centralt i evangeliet, at Guds kærlighed blev håndgribelig
for alle, da Guds Søn hang på korset, hånet, forkastet og dømt til døden. Gud kender vi fra
Jesus, der blev klynget op på et kors på højen Golgata i Jerusalem! Her ser vi Sandheden: At
Gud elsker sine fjender, hvilket vi alle skal være glade for.

Korset råber ud over verden, at Sandheden tåler hån, spot og stupid magtanvendelse. Og
evangeliet forkynder, at netop derved sejrede Sandheden. Den er stærkere end den rå magt.

Og så har Sandheden en underfuld magt til at overbevise hjerterne. Kun én ting tåler den
ikke: At blive fremmet med fysisk magt eller med magt overhovedet. Derfor bør det være
utænkeligt  at  kræve,  at  Sandheden  skal  respekteres.  Sandheden  skal  vi  ikke  kræve
respekteret, vi skal vidne om den.

M I S S I O N

Kirkens opgave i forhold til muslimerne er altså at præsentere evangeliet om Jesus Kristus



for dem. Det kaldes mission. Det er ganske vist en vanskelig opgave at dele evangeliet med
muslimer, fordi det, evangeliet om den korsfæstede, i islam bliver anset for løgn og bedrag.
Muslimerne benægter simpelthen, at Jesus døde på korset. Og at han skulle være Guds Søn
betragtes  som gudsbespotteligt.  Hvad vi  regner  for  sandhed,  anser  islam for  løgn – og
omvendt. Det kan og bør ikke skjules, og vi skal kunne tale om det i frihed. Vanskeligheden
ved mission til muslimer ligger netop heri. Men en uddybning af  dette emne hører en anden
artikel til.

Kristne kræver ikke evangeliet respekteret. Muslimerne derimod kræver evig og altid respekt
for  deres  religion.  Efter  islamisk  ret  (sharia)  er  der  dødsstraf  for  at  krænke islam eller
profeten Muhammed, og det har vist sig, at næsten enhver kritik bliver betragtet som en
krænkelse. Og krænkelse af  profeten tager muslimer meget alvorligt. Meningsundersøgelser
viser,  at  uhyggeligt  mange  muslimer,  der  bor  her  i  landet,  mener,  at  tegneren  Kurt
Westergaard fortjener døden, fordi  han har krænket profeten ved at tegne ham med en
bombe i turbanen. En Wilke-undersøgelse viser i øvrigt,  at 77 procent af  de herboende
muslimer mener, at Koranens bud skal følges fuldt ud.

Hvis Kurt Westergaard boede i et land, der styres efter islamisk lov, ville han være blevet
dømt til døden. I islam er det ikke en fremmed tanke at bruge magt for at håndhæve Guds
lov. Forholdet til magt er netop en anden dyb forskel mellem islam og kristendom. Islam er
en  lovreligion,  der  fra  begyndelsen  har  været  forbundet  med  politisk  og  militær  magt.
Klassisk  islam  har  et  teokratisk  samfundssyn.  Det  betyder,  at  de  gode  mennesker,  der
kender Guds lov, har til opgave at gøre loven gældende som statens lov og håndhæve den
med magt. Om nødvendigt med vold.

En lang række muslimske lande, præcis 57 lande, samlet i organisationen OIC (Organisation
of  Islamic  Cooperation),  har  i  årevis  gennem  organisationens  permanente  FN-
repræsentation  arbejdet  ihærdigt  for,  at  det  i  FNs medlemslande  skal  være  kriminelt  at
kritisere religion. Det er underforstået, at det drejer sig om islam, for kristne har som sagt
ikke  et  krav  om,  at  evangeliet  om Jesus  Kristus  skal  respekteres  og  ikke  må kritiseres.
Muslimerne vil altså kriminalisere religionskritik, mens kristne af  grunde, der har at gøre
med  de  bærende  lag  i  den  evangeliske  historie,  nødvendigvis  må  forsvare  retten  til
religionskritik. Dette markerer en afgrundsdyb forskel mellem islam og kristendom.

V I  S K A L  I K K E  B Ø J E  O S

Når vi altså er overbevist om, at Gud er kærlighed, fordi den korsfæstede Jesus Kristus er
Sandheden,  så  kan vi  da ikke bøje  os for  noget  krav om i  islams forstand af  ordet  at
respektere Sandhedens modsætning. Jeg må altså mene, at det ikke er vejen frem mod en
fredelig sameksistens mellem muslimer og kristne at begynde med at "respektere hinandens
religion". Det giver ikke mening undtagen som eftergivenhed overfor en religion, der deler
mennesker op i rene og urene (i islam er der ikke noget problem med at diskriminere!) og
tænker  i  krænkelse,  særrettigheder  og  magt.  Vi  forstår  simpelthen  ikke  det  samme ved



respekt, og vi har ikke det samme forhold til magt. Desværre.

Det betyder ikke, at kristne ikke har respekt for Gud. Kristne har ærefrygt for Gud, vor
skaber  og dommer.  Det har i  det mindste kristne,  der kender og føler sig  forpligtet på
Luthers lille Katekismus, der i afsnittet om budene lærer os, at vi skal frygte og elske Gud.
Luther skriver:

Gud truer med at straffe alle, som overtræder disse bud. Derfor skal vi frygte hans vrede og ikke
handle mod disse bud. Men han lover alle, som holder disse bud, nåde og alt godt. Derfor skal vi
også elske ham og stole på ham og glad og gerne leve efter hans bud.

Luther afrunder således sin gennemgang af  budene netop med, at vi "glad og gerne skal
holde Guds bud". Hvorfor? Fordi han ved, at Gud i evangeliet skænker os alt, hvad han i
loven  kræver  af  os.  Derfor  "glad  og  gerne",  ikke  i  slaveagtig  underkastelse  under
menneskers krav og trusler i Guds navn.

Det er altså ikke sådan, at kristne ikke kender begrebet Guds lov. Men loven betyder noget
helt andet end i islam. Det kunne blive en længere historie, men lad os nøjes med at fastslå,
at vi forstår ærefrygt for Gud og overholdelse af  hans bud som noget, der er til personlig
brug, ikke som noget, der med magt skal trækkes ned over hovedet på andre.

Ikke at der ikke i kristenheden er gjort sporadiske forsøg med et teokratisk styre. Calvins
"gudsstat" i Genève 1500-tallet er velkendt. Det var et præstestyre, der til en vis grad ligner
det,  vi  kender  fra  Iran  siden  slutningen  af  70'erne.  Calvins  eksperiment  står  som  et
eksempel til skræk og advarsel.

R E L I G I Ø S E  L O V E

Man kan nemlig ikke uden videre ud fra Guds bud skabe et retssystem, der skal regulere
samfundet.  Naturligvis  kunne man godt  gøre  det  tankeeksperiment,  at  Bibelens  bud af
Folketinget blev ophøjet til lov, der skulle håndhæves af  politi og domstole. Det ville ganske
vist forudsætte noget i retning af  et religionsskifte, inden det kunne komme dertil, men i
princippet kunne det godt gennemføres på demokratisk vis.

Det kan dog på ingen måde anbefales, da det med sikkerhed ville føre til et utåleligt tyranni.
Hvordan skulle man fx på en rimelig måde håndhæve budene "Du må ikke have andre
guder", "Du må ikke bryde et ægteskab" eller "Du skal elske din næste"? For slet ikke at tale
om Jesu skærpelse af  budene i Bjergprædikenen (Mattæusevangeliet kap. 5): "Enhver, der
kaster et lystent blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit
hjerte", "Elsk jeres fjender!" eller "I må ikke sætte jer til modværge mod den, der vil jer
noget ondt". Hvis man vil gøre religion eller moral til lov, ender man i et totalitært tyranni.
Det er netop det, man ser med islamismen.

De  steder,  hvor  islams  hellige  lov  (sharia)  er  implementeret  i  samfundet,  er  der  typisk
dødsstraf  for  at  forlade  islam  og  blive  fx  kristen  eller  ateist.  Islam  anerkender



grundlæggende  ikke  religionsfrihed.  Muslimerne  nyder  godt  af  religionsfriheden  her  i
landet,  men i  lande,  hvor shariaen gælder,  er  det  så  som så med religionsfriheden.  Det
gælder i øvrigt også i ghettoerne herhjemme.

Loven, sharia, er en hovedsag for muslimerne. Skal man nævne et ord, der i kristendommen
har tilsvarende vægt og betydning, er det ordet frihed. Frihed er det element, evangeliet lever
i. Ligesom fisken kun kan leve i vandet, kan evangeliet kun være til i frihed. Det skyldes, at
Gud i  Kristus har  åbenbaret  sig  som kærlighed.  Da kærlighed altid  rækker  ud mod sin
genstand, kalder Gud naturligvis på menneskets genkærlighed, og kærlighed kan der som
bekendt ikke være tale om under tvang. Frihed er derfor et helt grundlæggende kristent
begreb. Og det har naturligvis samfundsmæssige konsekvenser.

R A C I S M E P A R A G R A F F E N

Alt dette være sagt for at fastslå, at religion unægtelig har betydning for samfundet. Endda
afgørende betydning. Det er ikke svært at se forskel på et islamisk land og et land, der er
blevet formet af  statens samliv med den kristne kirke gennem århundreder. Vi lever i et
land, hvor den dominerende kultur er dybt præget af  evangelisk-luthersk kristendom. Det er
dette  forhold,  der  er  den  væsentligste  årsag  til  fremvæksten  af  det  folkestyre  og  den
åndsfrihed, som vi har, og som vi skal forsvare med ubøjelig vilje og med al den energi, vi er
i stand til at mobilisere.

Desværre svigter myndighederne i denne kamp. Et konkret eksempel:   Racismeparagraffen,
som den misvisende kaldes, bliver brugt til at begrænse retten til religionskritik. Det viser
dommen i Helsingør Byret den 11. februar 2016. Her blev en vis Ole Flemming Nielsen
dømt for at skrive på facebook:

Ideologien islam er fuldt ud lige så afskyvækkende, modbydelig, undertrykkende og menneskefjendsk
som nazismen. Den massive indvandring af  islamister her til Danmark, er det mest ødelæggende
det danske samfund har været udsat for i nyere historisk tid.

Uanset hvad man mener om dette udsagn,  betegner dommen et bemærkelsesværdigt og
beklageligt  skred  i  retstilstanden.  Ole  Flemming  Nielsen  blev  dømt  efter  straffelovens
paragraf  266b, der lyder således:

Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden
meddelelse, ved hvilken en gruppe af  personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af  sin race,
hudfarve, nationalitet eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering …

Forbuddet mod at forhåne en gruppe af  personer på grund af  race, hudfarve, nationalitet
eller etnisk oprindelse, tro eller seksuel orientering bliver ved denne dom udvidet til at gælde
kritik  af  en religiøst  baseret  totalitær  politisk ideologi  (Til  denne karakteristik  se  Mehdi
Mozaffari:  Islamisme.  En  orientalsk  totalitarisme).  Dommen betegner  en  yderst  betænkelig
indskrænkning af  den frie debat.



M E D I E R N E S  S E L V C E N S U R

Det er formentlig frygten for islamistisk terror, der ligger bagved dommen. Denne frygt
trænger dybere og dybere ind i samfundets institutioner og ændrer det radikalt. Friheden er
her i landet kommet under pres.

Medierne pålægger sig selvcensur under indtryk af  trusler om vold. Der er snart ikke tal på
de  voldelige  anslag,  der  er  gjort  mod  ytringsfriheden,  og  der  er  snart  ikke  tal  på  de
mennesker, der i Danmark og andre vestlige lande må leve under politibeskyttelse, fordi de
har tilladt sig at bruge deres lovfæstede ytringsfrihed.

Det er min opfattelse, at indvandringen fra det muslimske Mellemøsten på den baggrund
udgør  en  dødelig  fare  for  vores  frie  og  demokratiske  samfund.  Ikke  på  grund  af
menneskene, som er meget forskellige, hvad mennesker jo er, men på grund af  den politiske
betydning,  muslimer  i  almindelighed  tilkender  religionen.  For  rettroende  muslimer  står
sharia-loven til enhver tid over de verdslige, danske love.

Kristendommen  har  kun  en  indirekte  betydning  for  samfundet,  idet  det  er  i  god
overensstemmelse med kristendommen, at vi har en sekulær stat, hvis lovgivende, udøvende
og dømmende magt ikke er underlagt forskrifter fra kirkelige myndigheder eller dogmer.
Islam derimod er en lovreligion, der ideelt set vil gøre shariaen gældende i alle forhold i
samfundet. Derfor skal den politiske islam bekæmpes af  staten. Det er staten, der skal træde
i karakter for at hindre, at Danmark eller enklaver af  landet bliver overladt til et religiøst
tyranni. Det er nu, der skal gribes ind, for det er allerede kommet for langt ud. Hvad der
konkret skal gøres, ligger det udenfor denne artikels rammer at drøfte.

Kampen står mellem islam som en politisk ideologi og det frie, demokratiske samfund. Vi
må som et minimum stå urokkeligt fast på, at alle, der bor her i landet, kun kan være her på
den  betingelse,  at  de  overholder  landets  love  og  respekterer  den  demokratiske
samfundsorden.  Det er  også ganske rimeligt  at  forvente,  at  de respekterer  den rådende
kultur, herunder især vores tradition for åndsfrihed. Her giver det nemlig mening at kræve
respekt. Indvandrede muslimer skal virkelig lære at respektere landets kultur.
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